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Santa Helena d'Agell

Dades bàsiques
Tipus església
Construït Segle XVI

Característiques
Estil Gòtic

Ubicació

Estat Espanya
Autonomia Catalunya
Vegueria Àmbit Metropolità de Barcelona
Comarca Maresme
Municipi Cabrera de Mar
Localització Veïnat d'Agell (Cabrera de Mar)
 

Santa Helena d'Agell
Santa Helena d'Agell és una església del municipi de Cabrera de Mar, a la comarca del Maresme. És un monument

protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català

Petit edifici d'estil gòtic tardà, amb teulada a dues vessants i d'una sola nau. Portal rodó dovellat i tres contraforts a

cadascuna de les dues façanes laterals.[1]

Aquesta ermita està situada al veïnat d'Agell, sota la invocació de Santa Helena. Consta pel testament del bisbe Vives

de l'any 990, en el llibre I, "Antiquitatum Sedis". El "Regentum Gentiarum" de l'any 1576 conté una llicència de

reedificació, que es realitzà i es completà amb l'afegitó d'un retaule del segle XVI.[1]

1. «Santa Helena d'Agell (http://patmapa.gencat.cat/web/guest/patrimoni/arquitectura?articleId=HTTP://GAUDI_ELE
MENTARQUITECTONIC_8362)». Pat.mapa: arquitectura. Direcció General del Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya. [Consulta: 25 octubre 2015].
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41° 32′ 03″ N, 2° 24′ 16″ E

Bé inventariat

Identificador IPAC: 8362 (http://invarquit.cultura.genc
at.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&
codi=8362)

Diòcesi arquebisbat de Barcelona

A Wikimedia Commons (h
ttps://commons.wikimedi
a.org/wiki/P%C3%A0gina
_principal?uselang=ca) hi
ha contingut multimèdia
relatiu a: Santa Helena
d'Agell 
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